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 ویزیت مجازی که بر شخص متمرکز است 

 اهنمای اسکایپ برای استفاده بستگان   ر 

 در باره این راهنما 
 

ن به تماس زوم است که قبأل توسط شخص دیگری راه اندازی شده است.     این راهنما برای کمک به بستگان در فرایند پیوست 
 

 این راهنما برای استفاده چه کسانن است؟
ونیک خود بمن ی به تماس ویدیونی زوم استفاده میکنند  این راهنما برای استفاده بستگان و دوستان بیمارانی است که از دستگاه الکتر ظور پیوستر

، آی پد و  هوشمند دستر تلفن یوتر و یا  پ تاپ، کامپشما میتوانید از طریق لی شده است.  انداز  که توسط پرسنل ان اچ اس و یا خود بیمار راه
 یا تابلت به تماس زوم بپیوندید. 

 

 
  زوم چه میکند؟

 
فرصتر میدهد تا با اعضای خانواده و دوستان خویش تماس ویدیونی و / یا صونر داشته باشد.  زوم این نوع  یست که به بیمار زوم برنامه ا  

ی سیستم های مختلف از قبیل  فن .  روی تابلت، آی َپد، تلتماس ها را "جلسه" مینامد  دستر هوشمند، لپ تاپ و کامپیوتر کار میکند و همچنت 
ید. ، آی او اس و اندرو ویندوز، اِپل مک  

 
 

بان   –یک نفر  ی وع میکند و سپش دیمت  د. جلسه دعوت میکنحضور در  گران را به جلسه تماس را شر  
 

یباشد:  امل این مزایا منسخه رایگان زوم ش  
 

 یک به یک   یعتی جلسات  نا محدود )یعتی مدت تماس محدودیت زمانی ندارد( •

تماس   ام تماس را قطع کنید و در صورت لزوم  39است )اما میتوانید دقیقه  دقیقه  40نفر یا بیشتر تماس محدود به   3برای جلسات  •
 ی را آغاز کنید(جدید

   ر تعداد جلسانر که میتوانید داشته باشید وجود ندارد. محدودیتر د •

 
ن بار  راه اندازی برای اولت 

 
وع شده بپیوندید، نیازی به ایجاد حساب زوم   ود به سیستم ندارید.  و ور  در صورتیکه فقط قصد دارید به تمایس که توسط شخص دیگری شر

 
)تلفن هوشمند، تابلت، آی َپد، لپ تاپ و یا کامپیوتر( و با آنها به  به کارکنان بخش اطالع دهید از چه دستگایه استفاده میکنید  .1

وع تماس چگونه باید ج )مثأل از طریق تلفن، تکست، ایمیل(.    یات جلسه زوم را برایتان ارسال کنند زئتوافق برسید که قبل از شر
ی مط  شوید که اطالعات تماس شما را دارند. مت 
 

ی به جلس ید استفاده میکن، تابلت( )تلفن هوشمند، آی َپد ن همراه اگر از دستگاه تلف .2 باید برنامه زوم را ، ابتداء ات، پیش از پیوستر
 . روی دستگاه خود دانلود کنید

 
نت( به وتر یا لپ تاپ استفاده میکنید، دانلود کردن برنامه زوم اختیاری است.  اگر از مرورگر وب )یعتی از طریق یاز کامپاگر  .3 اینتر

 تماس ها باید کامأل خوب عمل کنند.   برنامه را بر روی کامپیوتر و یا لپ تاپ خود ندارید، و  سیستم متصل میشوید،
 

ی به تماس های زوم، استفاده از مرورگر گوگل کروم توصیه میگردد.     برای پیوستر
 

 ت زیر را دنبال کنید: گرفته اید، ییک از اقدامادر صورتیکه تصمیم به دانلود برنامه زوم  
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 برنامه زوم را دانلود کنید در صورت استفاده از تلفن هوشمند و یا تابلت
 

 در فروشگاه برنامه های خود زوم را پیدا کنید و روی دکمه دانلود کلیک کنید .1
 دستورالعمل های دانلود روی صفحه را دنبال کنید.  .2

 پیدا کنید:     ، نماد زوم را در دستگاه خود  پس از اتمام دانلود  .3
 

 فاده از کامپیوتر و یا لپ تاپ، برنامه زوم را دانلود کنید در صورت است
 

 دانلود کنید و   –کالینت زوم را دانلود کنید    –)سمت راست باالی صفحه( منابع  –رفته    www.zoom.us به سایت   .1
 نلود روی صفحه را دنبال کنید دستورالعمل های دا  .2

 ا روی کامپیوتر خود پیدا کنید:     د، نماد زوم ر انلو پس از اتمام د  .3
 

 
ن به تماس   نحوه پیوست 

 
ید بر گزینه های صونر و ت ی به زوم بکار میتر میگذارد: به عنوان مثال  صویری زوم شما تأثت   بخاطر داشته باشید، دستگایه که برای پیوستر

ی نداشته باشد.   ویدیو یوتر قدییم ممکن است برای کامپ دوربت   
 

یس به گزینه های ویدیونی و / یا صون  زوم 
ی شوید که با این تنظیمات موافقت میکنید تا صدای  باید اجازه داشته باشدبرای دست  ، مطمت 

 شما در تماس استماع گردد و شما را ببینند. 
 

ن به تماس :  1گزینه  با استفاده از برنامه زوم پیوست   

  
جلسه را از کارکنان .  مشخصات 1

وش به توافق رسیده بخش توسط ر 

دریافت کنید )تکست، تلفن، ایمیل 

ه(.   یعنن شناسه جلسه و رمز و غت 

 ورود

1.    

ک پیام  

گاه خود باز  تدسرا روی  برنامه. 2

 کنید 

    

 

    

به ] Join a Meeting.  گزینه 3

 [ را انتخاب کنید جلسه بپیوندید

توجه: نیازی نیست که با کاربر وارد 

 برنامه گردید 

    

 

 

ه  را در جعب. شناسه جلسه 4

مربوطه وارد کنید، نام خود را  

[  Joinبنویسید و  ی را    ]پیوستر

 . کنید  ککلی

     

 

    

5  .Meeting ID    شناسه[

]رمز   passwordجلسه[  و 

بنویسید وقتر از شما  ورود[ را  

   join meetingسؤال شد و 

ی به جلسه[ را کلیک کنید ]  پیوستر

 

 

 

 

 

ن دنبال کنید و به  2حال سایر دستورالعمل ها را پس از گزینه  در پایت 

 تماس ملحق گردید 

  

http://www.zoom.us/
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Option 2: Joining a Zoom call from a web browser (through the Internet) 
 

جلسه را از کارکنان .  مشخصات  . 1

وش به توافق رسیده بخش توسط ر 

دریافت کنید )تکست، تلفن، ایمیل 

ه(.   یعنن شناسه جلسه و رمز و غت 

 ورود

1.    

 

 پیامک 

. به وب سایت زوم بروید  2  

  www.zoom.us 
 

    

به ] Join a Meeting.  گزینه . 3

  [ را انتخاب کنید جلسه بپیوندید

 )سمت راست باالی صفحه مرورگر(  

نیازی نیست که با کاربر وارد برنامه   

 گردید 

 

 

 

ه  را در جعب. شناسه جلسه  .4

مربوطه وارد کنید، نام خود را  

[  Joinبنویسید و  ی را   ]پیوستر

 . کنید  ککلی

     

 

 

    

. پس از اینکه شناسه جلسه را  5

نمودید، روی گزینه ای که در  وارد 

ی صفحه قرار  لیک کنید  دارد ک پایت 

 join from yourتا 

browser  [ ورگر از طریق مر  

 خود بپیوندید[ 

  

 

عالمت 6 بنویسید،  را  خود  نام   .

که    I am not a“ بزنید 

robot”[   آهتی آدم  یک  من 

  joinکلیک  سپس    نیستم[

 ]بپیوندید[ 

  

 

 

    

7  .Meeting ID   [  شناسه

رمز ]   passwordو    [جلسه

شما    [ورود از  وقتر  کنید  وارد  را 

ک س و  میشود   joinلیک  ؤال 

Meeting  [ جلسه به 

 بپیوندید[ 

7   

 

 

دست  کردن  دنبال  با  زیر  حال  های  پیوس ورالعمل  به  مراحل  ن  ت 

 ... تماس را یط کنید 

  

    

بمحضن که شما شناسه جلسه و رمز ورود را وارد نمایید، دیگر تقریبأ  

 به مقصد رسیده اید! 

  

وی  نکات ر .  با دنبال کردن 1

ایط و ضوابط خدمات   صحنه شر

یس به  را میپذیرید؛  اجازه دست 

ن و میکروفون با را بدهید؛ یا   دوربت 

که البته    ویدیو به جلسه بپیوندید،

 به دستگاه شما خواهد  
ی

بستیک

 داشت. 

     

 

 

    

http://www.zoom.us/
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میشود،  2 سؤال  شما  از  وقتر   .

join with computer 

device / audio   ( ی پیوستر

دستگاه  کامپیوتر /  دای ص وسیلهب

 به   صدا 
ی

( را انتخاب کنید. )بستیک

که   دارد  جلسه  این  به  چگونه 

 ملحق گشته اید( 

  

 

هم اکنون باید خود را روی  . 3

، اما باید صتر کنید تا صحنه ببینید

بان ن به شما اجازه ورود به   مت 

با دست زدن به     جلسه را بدهد. 

ی صفحه خود میتوانید  ل  پایت  کنت 

از جمله گزینه های   ها را ببینید

 صدا و ویدیو 

  

 

    

با صدا و یا ویدیو مشکل  آیا . 4

روی صفحه خود کلیک  ؟  دارید

گزینه های  کنید و یا دست بزنید تا  

صدا و ویدیو را ببینید و برای تغیت   

. ها را انتخاب کنید باید این  شاندادن 

ن مثأل   با صدای کامپیوتر و یا پیوست 

اگر زمانیکه به جلسه ملحق    دستگاه

را این سؤال از شما گشتید 

سیدند.    نتر

  

 
 

 با صدا بپیوندید 

قسمت  . گزینه های دیگر که در 5

ل موجود است شامل چت   کنت 

کردن یط تماس و استفاده از  

ب ها  و برچسایموجر یا عکس ها 

 میباشد 

  

 

    

]گالری    Gallery View. روی6

کلیک کنید تا کلیه کسانی که در  ویو[ 

در آن  این جلسه حضور دارند را  

توجه این گزینه      واحد ببینید. 

ممکن است روی تلفن ها موجود  

 نباشد. 

  
 

. برای ترک جلسه بدنبال گزینه  7

]ترک کردن[    Leaveقرمز رنگ 

فقط   باشید و روی آن کلیک کنید. 

ی و بس!   همت 

  
 

 

 عیب یانر 
ی نیاز دارید؟  به سایت  وع کنید]  Getting Startedمراجعه کنید و گزینه  /https://support.zoom.usآیا به کمک بیشتر [ را انتخاب کنید تا  شر

ید.  virtual.visit@ggc.scot.nhs.ukرایج ترین پرسش ها و توصیه های عیب یانر را ببینید.  و یا با     تماس بگت 
 

  

https://support.zoom.us/
mailto:virtual.visit@ggc.scot.nhs.uk

